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Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt 

 

Huishoudelijk reglement 
 

ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
 
Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking, 
hierna SWOS genoemd. 
 

STRUCTUUR 
 
Artikel 2 
 
De SWOS bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. 
 

De Algemene Vergadering (hierna AV genoemd) bestaat uit alle stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden 
van de SWOS. 
 
Kunnen eveneens worden uitgenodigd om deel te nemen aan een AV :  

1. deskundigen : Dit zijn personen die uitgenodigd worden omwille van hun expertise. Deze personen zijn niet 
stemgerechtigd. 

2. kandidaat leden : Hasselaren of organisaties met Hasseltse vertegenwoordiging die geïnteresseerd zijn in 
een nakend lidmaatschap van de SWOS. 

 
Open tribune : De SWOS kan beslissen dat een welbepaalde vergadering toegankelijk zal zijn voor het publiek of voor 
bepaalde groeperingen.  

 

Het Dagelijks Bestuur (hierna DB genoemd) bestaat uit verkozen stemgerechtigde leden van de algemene 
vergadering  en niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de stad Hasselt en van de koepel 11.11.11 die zich 
vrijwillig engageren om samen te werken in het DB.  
 
Het DB staat in voor de dagelijkse werking, formuleert de adviezen en is verantwoordelijk voor het beleid. Het DB 
brengt twee keer per jaar verslag uit van zijn werkzaamheden aan de AV. 
 
Kunnen eveneens worden uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering van het DB : 

1. deskundigen : personen die uitgenodigd worden omwille van hun expertise. Deze mensen zijn niet 
stemgerechtigd. 

2. participanten : Op vraag kan elk lid van de AV een vergadering van het DB bijwonen en er actief aan 
deelnemen als participant zonder stemrecht. 

 

Het DB kan occasionele werkgroepen (hierna OW genoemd) oprichten om standpunten, adviezen, dossiers en 
allerhande activiteiten binnen de schoot van de SWOS  te laten voorbereiden en/of uit te werken. Deelnemers aan 
een werkgroep zijn niet automatisch opgenomen in het DB. 
 

LIDMAATSCHAP SWOS 
 
Artikel 3   
 
De aanvraag om opgenomen te worden als lid van de SWOS dient schriftelijk te gebeuren en wordt gericht aan de 
ambtenaar OS. Elke kandidatuur moet conform zijn met de toelatingsvereisten van art 3 en 4 van het organiek 
reglement.  
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Van de stemgerechtigde leden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn en actief deelnemen aan de vergaderingen van 
de SWOS.   
 
Na drie opeenvolgende afwezigheden (al dan niet verontschuldigd) wordt de uitsluitingclausule van art 16 van het 
organiek reglement toegepast.  
 
Een nieuwe kandidatuur kan aangevraagd worden volgens de opgelegde procedure en toelatingsvereisten. 

 
De ledenlijst van de AV en DB en de stemgerechtigdheid worden na elke wijziging geactualiseerd en treden in 
voege bij de eerstvolgende vergadering van het DB. De ledenlijst wordt bijgehouden door de ambtenaar OS, ligt ter 
inzage op het secretariaat en staat op de website van de Stad Hasselt. 
 
 

BIJEENKOMSTEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Artikel 4  Bijeenkomsten 
 
Het DB van de SWOS komt minstens 3 keer per jaar samen op uitnodiging van de moderator. 
Eveneens kan een vergadering plaats vinden op verzoek van 3 stemgerechtigde leden van het DB of op vraag van 
de schepen van OS. In de laatste 2 gevallen zal de vergadering plaatsvinden binnen de 30 kalenderdagen na het 
schriftelijke verzoek. 
 
Artikel 5  Agendering 
 
Elk lid van de AV kan de moderator verzoeken om één of meerdere bepaalde onderwerpen op de agenda van de 
eerstvolgende geplande vergadering van het DB te plaatsen. De moderator beslist in overleg met de 
plaatsvervangende moderator over de rangorde en tijdsduur van dit agendapunt. 
 
Artikel 6 
 
De leden worden 10 kalenderdagen vóór de vergadering per e-mail of op aanvraag per gewone brief uitgenodigd 
door de ambtenaar OS in opdracht van de moderator. Deze uitnodiging vermeldt de locatie, aanvangsuur en agenda 
van de komende vergadering en bevat in bijlage alle belangrijke documenten ter voorbereiding van de vergadering. 
 
Van elke vergadering wordt een verslag (incluis de minderheidsstandpunten) opgesteld door een verslaggever die 
wordt aangesteld door de moderator. De verslaggever stuurt het verslag ten laatste 10 kalenderdagen na de 
vergadering per e-mail aan alle leden van het DB. Tijdens het eerste agendapunt van de volgende vergadering 
worden eventuele opmerkingen op het verslag genoteerd. 
 

BIJEENKOMSTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 7  Bijeenkomsten 
 
De AV van de SWOS komt minstens 2 keer per jaar samen op uitnodiging van de moderator.  
Eveneens kan op verzoek van minimaal 3 stemgerechtigde leden of op aanvraag van de schepen van OS een AV 
samen geroepen worden. In de laatste 2 gevallen zal de vergadering plaatsvinden binnen de 30 kalenderdagen na 
het schriftelijke verzoek. 
 
 
Artikel 8  Agendering 
 
Elk lid van de AV kan de moderator verzoeken één of meerdere bepaalde onderwerpen op de agenda van de 
eerstvolgende geplande vergadering van de AV te plaatsen. De moderator beslist in overleg met de 
plaatsvervangende moderator over de rangorde en tijdsduur van dit agendapunt. 
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Artikel 9 

 
De leden van de SWOS worden minimaal 14 kalenderdagen vóór de vergadering per e-mail of op aanvraag per 
gewone brief uitgenodigd door de ambtenaar OS in opdracht van de moderator. Deze uitnodiging vermeldt de 
locatie, aanvangsuur en agenda van de komende vergadering.  
 
Van elke vergadering wordt een uitvoerig verslag (incluis de minderheidsstandpunten) opgesteld door een 
verslaggever die wordt aangesteld door de moderator. De verslaggever stuurt het verslag ten laatste 10 
kalenderdagen na de vergadering per e-mail aan alle leden van de AV. Tijdens het eerste agendapunt van de 
volgende vergadering worden eventuele opmerkingen op het verslag genoteerd. 
 

COMMUNICATIE  
 
Artikel 10 
 
De moderator neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan het nodige gevolg 
wordt gegeven of ter informatie aan de leden wordt bekend gemaakt. 
 
Artikel 11 
 
Elke occasionele werkgroep brengt regelmatig een vooruitgangsrapport uit in de vergaderingen van het DB. Het 
eindverslag heeft pas bindende kracht na goedkeuring in het DB of in voorkomend geval in de AV. 
 
Artikel 12 
 
De SWOS kan zich laten afvaardigen in andere organisaties of overlegorganen. Elke vertegenwoordiger van de 
SWOS brengt verslag uit in de eerstvolgende vergadering van het DB of de AV. 
 
Artikel 13 
 
Leden van de SWOS kunnen nooit in naam van de SWOS een uitspraak doen wanneer het punt niet behandeld én 
goedgekeurd werd op een overleg en de beslissing ervan opgenomen werd in een verslag van het DB of AV én 
indien vereist bekrachtigd door de bevoegde overheid. 
 

SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 14 
 
Het huishoudelijk reglement kan enkel opgesteld en gewijzigd worden door de Algemene Vergadering bij bijzondere 
meerderheidsstemming.  
 

Artikel 15 
 
Het huishoudelijk reglement en eventueel latere wijzigingen worden ter kennisgeving overgemaakt aan de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 16  
 
Het vorige huishoudelijk reglement moet opgeheven worden door de AV. 
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Organiek Reglement   
 

ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
 

De stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking, hierna SWOS genoemd, is een advies- en participatieraad die 
tot doel heeft overleg en inspraak te organiseren betreffende het gemeentelijk beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
De SWOS treedt op als partner van het stadsbestuur bij educatieve en sensibiliserende initiatieven rond internationale 
ontwikkelingssamenwerking.   
 
De SWOS stelt zich ter beschikking als platform voor alle actoren, gevestigd in de stad Hasselt, die een stem willen 
hebben in het beleid inzake internationale ontwikkelingssamenwerking.  
 
De SWOS organiseert eigen acties omtrent internationale ontwikkelingssamenwerking en levert occasionele bijdragen 
voor de inhoudelijke vorming en updating van zijn leden. 
 
De SWOS heeft haar zetel op het stadhuis. 

 

SAMENSTELLING SWOS 

 

Artikel 2 
 
De SWOS bestaat uit een Algemene Vergadering (AV) en een Dagelijks Bestuur (DB). 

 
De AV is het hoogste bestuursorgaan van de SWOS. De dagelijkse bestuurstaken worden toevertrouwd aan het 
DB. 
 
De werking van de AV en het DB worden bepaald in het huishoudelijk reglement.  
 

Artikel  3 
 
De AV wordt samengesteld uit : 

 

- stemgerechtigde leden :  

 

 één vertegenwoordiger per organisatie : Elke organisatie die in Hasselt actief is op het gebied van 
internationale ontwikkelingssamenwerking, heeft de mogelijkheid  om  één stemgerechtigd lid én één 
plaatsvervangend lid af te vaardigen voor de SWOS.   

 

 Individuele leden : Elke Hasselaar met interesse voor internationale ontwikkelingssamenwerking  kan deel 
uitmaken van de SWOS. 

 

- niet stemgerechtigde leden :  
 

 meerdere personen van een aangesloten organisatie, de afgevaardigden van de koepelorganisatie 
11.11.11., de ambtenaar ontwikkelingssamenwerking (hierna 'ambtenaar O.S.' genoemd), de ambtenaar 
11.11.11., de schepen voor ontwikkelingssamenwerking,  

 

- waarnemers :  
 

  Elke persoon of organisatie met interesse voor internationale ontwikkelingssamenwerking die aanwezig is 
tijdens vergaderingen op uitnodiging van de moderator van de SWOS. Aan de aanwezigheid wordt geen 
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lidmaatschap of stemrecht gekoppeld. 
     

 

 

 
 
 
Artikel 4 Lidmaatschap AV 
 
Het aantal leden in de AV is niet beperkt. Wel wordt het aantal stemgerechtigde individuele leden beperkt tot 30% van 
het aantal stemgerechtigde leden. 
 
Om deel te kunnen uitmaken als stemgerechtigd lid van de SWOS moet de kandidaat zijn kandidatuurstelling schriftelijk 
indienen en onverkort het organiek reglement én het aanvullende huishoudelijk reglement  aanvaarden.  
 
Om stemrecht toegekend  te krijgen mag het lid geen politiek mandaat uitoefenen en mag men als individueel lid geen 
deel uitmaken van organisaties die reeds met een stemgerechtigde afgevaardigde in de SWOS zijn vertegenwoordigd.  
 
Stemgerechtigde leden die een organisatie vertegenwoordigen moeten een schriftelijk bewijs van mandatering door hun 
organisatie overmaken aan de SWOS. 
 
Tenzij andere clausules van toepassing zijn is de duur van het lidmaatschap onbeperkt.  
 

VERANTWOORDELIJKE TAKEN IN AV EN DB 

 
Artikel 5  Bestuurslid DB 
 
De bestuursleden worden verkozen voor een periode van twee jaar uit stemgerechtigde leden die minimaal één jaar 
lid zijn van de algemene vergadering. Dit lidmaatschap is via verkiezing met een gewone meerderheidsstemming 
onbeperkt verlengbaar.  

 

De verkiezing voor de functie van gewoon bestuurslid gebeurt door de stemgerechtigde leden in de AV na  
voorafgaande oproep en agendering door de moderator. Ten laatste één week vóór de verkiezingen kan elk 
stemgerechtigd lid zijn kandidatuur bekend maken bij het secretariaat van de SWOS. 
 
De gekozenen van het dagelijks bestuur verdelen volgende functies onder de bestuursleden: moderator, 
vervangend moderator, financieel beheerder. 
 
Artikel 6 
 
Om tot een geldige stemming te komen, moeten minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden van de AV 
aanwezig zijn. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen 
een periode van één maand een tweede vergadering bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het 
aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
 

Artikel  7 
 
De dagelijkse bestuurs- en beleidstaken worden uitgevoerd door de bestuursleden DB.  
Het DB kan maximaal uit 15 leden bestaan: 
 
 - de moderator 
 - de plaatsvervangend moderator 
 - 2 financiële toezichthouders 
 - gewone bestuursleden 
 - maximum 4 ambtshalve niet-stemgerechtigde leden 
   
Buiten de ambtshalve niet-stemgerechtigde leden zijn alle andere bestuursleden stemgerechtigd. Onder de 



 

 
6 

stemgerechtigde bestuursleden zijn er maximum 30% individuele leden. 

 
Artikel 8 Moderator en plaatsvervangend moderator 
 

Om de vergaderingen van de AV en het DB te leiden en toezicht te houden op de uitvoering van genomen beslissingen, 
kiezen de stemgerechtigde leden van de DB om de twee jaar een moderator (m/v) én een plaatsvervangend moderator 
(m/v). Deze functies kunnen maximaal éénmaal verlengd worden en zijn niet opeenvolgend onderling inwisselbaar.  
 
Bij ontstentenis van kandidaten neemt de plaatsvervangende moderator tijdelijk de functie van moderator waar. 
 

Artikel  9  Financieel toezichthouder 
 

De financiële rekeningen van de SWOS worden beheerd door twee leden van het DB. Deze worden door de 
stemgerechtigde leden van de DB verkozen. Dit zijn uitsluitend uitvoerende en controlerende functies in opdracht 
van de AV. 
 

ADVIESVERLENING 
 
Artikel  10 
 
Op vraag van het stadsbestuur adviseert de SWOS over aangelegenheden die te maken hebben met het stedelijk 
beleid voor ontwikkelingssamenwerking.  
 
Prioritair is deze adviesverlening vereist voor de aangelegenheden die vermeld worden in de van kracht zijnde 
regelgevingen van de hogere overheid en in de subsidieverdeling. 
 
Verder heeft de SWOS het recht om op eigen initiatief adviezen en voorstellen te formuleren over alle 
beleidsdossiers die verband houden met internationale ontwikkelingssamenwerking. 
 
Artikel  11 
 
Alle contacten en briefwisseling tussen het stadsbestuur enerzijds en de SWOS anderzijds gebeuren ambtshalve 
resp. via de ambtenaar O.S. en de verkozen moderator van de SWOS. 
 
Elke adviesvraag van het stadsbestuur wordt schriftelijk overgemaakt aan de SWOS. De geformaliseerde 
vraagstelling wordt vervolgens geagendeerd en behandeld op de eerstvolgende vergadering van AV of DB.  
 
De SWOS formuleert haar advies met de vermelding van de motivaties en het gedetailleerde numerieke 
stemresultaat.  
 
Behoudens overmacht levert de moderator het gevraagde advies schriftelijk binnen de 2 maanden na de 
formalisering van de vraagstelling. Uitzonderlijk en om een gemotiveerde dringende reden kan het stadsbestuur er 
op rekenen om op kortere termijn advies te krijgen. In dit laatste geval kan de stemming per mail gebeuren. 
 
De verslagen en einddocumenten van de SWOS worden ter beschikking gesteld van de gemeenteraad. 
 
Artikel  12 
 
Indien het stadsbestuur afwijkt van de afgeleverde adviezen, zal de bevoegde schepen deze beslissing toelichten op 
de eerstvolgende bijeenkomst van de SWOS. 
 

STEMMINGEN 

 
Artikel  13 
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Bij elke beslissing zal men streven naar een zo groot mogelijke consensus. Bij ontstentenis hiervan zal worden 
gestemd. Stemmingen worden altijd aangekondigd als agendapunt. Afhankelijk van de belangrijkheid, zal het 
dagelijks bestuur beslissen of er met een gewone of bijzondere meerderheidsstemming gestemd wordt. 
 
Elk stemgerechtigd lid heeft slechts 1 stem. Stemmen bij volmacht wordt niet toegelaten. Onthoudingen worden 
geteld maar niet meegerekend in de uitslag. 
 
Bij stemming per mail wordt geen reactie geïnterpreteerd als ‘akkoord met het voorgestelde’. 
 

 

SOORTEN STEMMINGEN 
 
Artikel 14  Gewone meerderheidsstemming in AV en DB 
 
Het minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn om geldig te kunnen stemmen bedraagt bij gewone 
meerderheidsstemmingen de helft + 1 van de stemgerechtigde leden van de AV of het DB. De telling van de 
aanwezige stemgerechtigde leden wordt afgetoetst aan de actuele ledenlijst. 
 
De gewone meerderheidsstemming gebeurt bij rekenkundige meerderheid onder de aanwezige stemgerechtigde 
leden.  
 
Als er op de eerste samenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen een periode van 
een maand een tweede vergadering bijeengeroepen die geldig kan stemmen bij gewone meerderheid, ongeacht het 
aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
 
Artikel 15  Bijzondere meerderheidsstemming in AV en DB 
 
Het minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn om geldig te kunnen stemmen bedraagt bij speciale 
meerderheidsstemmingen 2/3 van de stemgerechtigde leden van de AV of het DB. De telling van de aanwezige 
stemgerechtigde leden wordt afgetoetst aan de actuele ledenlijst. 
 
De bijzondere meerderheidsstemming gebeurt bij 2/3 meerderheid onder de aanwezige stemgerechtigde leden.  
 
Als er op de eerste samenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen een periode van 
een maand een tweede vergadering bijeengeroepen die geldig kan stemmen bij gewone meerderheid, ongeacht het 
aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 

 

UITSLUITINGSCLAUSULES 

 
Artikel 16  Afwezigheden 

 
Drie opeenvolgende afwezigheden in reglementair bijeengeroepen vergaderingen maken automatisch een einde 
aan het lidmaatschap van het DB of in voorkomend geval de AV. In dit laatste geval én indien het gaat over een 
organisatie vervalt tevens het lidmaatschap van de organisatie van de SWOS. Deze uitsluiting wordt schriftelijk 
medegedeeld aan de voorzitter van de vereniging. 

 
Een nieuwe kandidatuur kan aangevraagd worden volgens de opgelegde procedure en toelatingsvereisten. 
 

Artikel 17 
 
Na grondige beraadslaging en nadat het betrokken lid de kans werd gegeven daarover gehoord te worden kan de 
AV beslissen een lid om dwingende redenen uit te sluiten. 
  
Evenzo kan de AV bestuursleden uit hun verkozen functie afzetten en desgevallend het DB ontbinden.  
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Om in deze gevallen tot geldige stemming te kunnen overgaan, dient dit vooraf als agendapunt van de AV  
opgenomen te worden.  Deze stemming gebeurt bij bijzondere meerderheidsstemming. 

 

ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN 
 
Artikel  18 
 
Het stadsbestuur zal de SWOS ondersteunen door : 
 

 een zo breed en diep mogelijke inzage te verlenen in de beleidsmaterie omtrent internationale 
ontwikkelingssamenwerking. 

 in de gemeentebegroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. 

 het verlenen van administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke  
      diensten, alsook door een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de  
      vergaderingen van de SWOS en het waarnemen van de secretariaatswerkzaamheden. 

 het afsluiten van een verzekering voor de leden tijdens alle activiteiten van de SWOS. 
 
 

SLOTBEPALING 
 
Artikel  19 
 
Het organiek reglement wordt opgesteld en gewijzigd door een bijzondere meerderheidsstemming in de AV. 
 
Het organiek reglement en eventueel latere wijzigingen worden van kracht na goedkeuring ervan door de 
gemeenteraad. 
 
 
 
 

 


